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PROGRAMA EMERGENCIAL DE MONITORIA DIGITAL 
EDITAL 01/2020 - SELEÇÃO DE MONITORES 

 
1. OBJETO 

O Programa Emergencial de Monitoria Digital tem como finalidade o apoio e o             
assessoramento operacional das atividades didáticas desempenhadas pelos docentes da         
UFPR que requeiram o emprego de tecnologias digitais de comunicação e informação para             
o seu desenvolvimento, enquanto vigorarem as restrições para o desenvolvimento de aulas            
presenciais, em função da pandemia do coronavírus. 
 
1.1 Disciplina: Fundamentos do Lazer (BE061)  

Professora: Simone Rechia  
Número de Vagas: 1 (bolsista)  
Período da Monitoria: 4 de novembro à 16 de dezembro de 2020.  
Vigência da bolsa: 3 meses (Serão pagas 3 parcelas no valor de 400,00 reais cada               
uma).  

 
2. ATRIBUIÇÕES  

Caberá aos estudantes participantes do programa na condição de monitores: 
- possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de          

comunicação e informação; 
- dispor em seu domicílio de computadores (desktop, notebook ou tablet, dentre           

outros) e acesso à Internet em quantidade e qualidade necessárias para o            
desempenho adequado das suas atribuições; 

- inscrever-se e participar dos cursos e demais atividades formativas oferecidas pela           
CIPEAD aos estudantes participantes do programa; 

- assessorar e colaborar com os docentes no planejamento do ferramental tecnológico           
para o desenvolvimento das atribuições didáticas do docente, de forma remota, com            
assiduidade e proatividade; 

- realizar suas atividades de monitoria de modo articulado ao NTE setorial, atendendo            
a eventuais solicitações de apoio aos demais docentes e monitores participantes do            
programa,sempre que assim for demandado por seu orientador; 

- Elaborar relatório sempre que solicitado pela professora orientadora, relativo ao          
período de vinculação, conforme modelo que será fornecido; 

- conhecer e cumprir seus compromissos com respeito à SIEPE.  
 

3. REQUISITOS 
- Ter disponibilidade e acesso à internet para acompanhar as atividades remotas           

síncronas da disciplina que ocorrerão às quartas-feiras, das 08h às 10h; 
- Ter disponibilidade e acesso à internet para acompanhar as atividades remotas           

assíncronas da disciplina; 
- Ter disponibilidade de 12h semanais para atividades de monitoria;  
- Ter disponibilidade para participar de reuniões remotas de planejamento, as quais           

poderão ocorrer com frequência semanal, 

 



 

- Não receber qualquer outro tipo de bolsa institucional (iniciação científica, extensão           
etc.), com exceção de Bolsa Permanência/PROBEM.  

 
4. INSCRIÇÕES:  

As inscrições poderão ser feitas de 28 à 30 de outubro de 2020, por meio do formulário de                  
inscrição disponível em: http://gg.gg/monitoriaBE061  
 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
- Disponibilidade para atuar nas atividades por, no mínimo, 12 horas semanais de            

forma remota;  
- Afinidade com os temas tratados pela disciplina;  
- Interesse em desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da            

Educação Física e no campo do lazer.  
 

6. Divulgação do resultado:  
- 31 de outubro de 2020.  

 
 
 
 

Curitiba, 28 de outubro de 2020.  
 

________________________________________ 
Prof.ª Dra. Simone Aparecida Rechia 

 

http://gg.gg/monitoriaBE061

